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Program informativnega dneva

• Predstavitev Javnega razpisa za sodelovanje srednjih poklicnih in 
strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev in za leti
2016 in 2017

• Predstavitev postopka prijave in prijavne dokumentacije

• Odgovori na vprašanja



Program Dvig poklicnih kompetenc 
učiteljev v letih 2014 - 2022

• Program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 – 2022 (DPKU 
II) – izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje EKP 2014-
2020 

• Prispeva k uresničevanju in doseganju  specifičnega cilja  „Izboljšanje 
kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja“

• Namen:  zagotoviti osvežitev in krepitev poklicnih kompetenc strokovnih 
delavcev na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja



Program Dvig poklicnih kompetenc 
učiteljev v letih 2014 - 2022

• Cilji in pričakovani rezultati:

• dvig usposobljenosti in izboljšanje kompetenc učiteljev / strokovnih 
delavcev za izvajanje pedagoškega procesa

• Izboljšanje odzivnosti sistema izobraževanja na potrebe trga dela

• Izboljšanje privlačnosti poklicnega izobraževanja

• Izvedba: model krožnega zaposlovanja



Ključne informacije o programu DPKU

• Program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev (v nadaljevanju DPKU) je 
namenjen srednjim poklicnim in strokovnim šolam;

• Ciljna skupina so strokovni delavci na področju poklicnega 
izobraževanja (učitelji praktičnega pouka, učitelji strokovnih predmetov, 
organizatorji praktičnega pouka, organizatorji praktičnega izobraževanja 
v delovnem procesu);

• Program se izvaja v obliki krožnega zaposlovanja, kar pomeni 
usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca pri delodajalcu in 
njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli; 

• Namen programa je krepitev poklicnih kompetenc strokovnih delavcev 
na področju poklicnega izobraževanja na področjih prilagajanja 
tehnološkim in strokovnim potrebam posameznim poklicev. 



Izvedba usposabljanja in 
nadomeščanja

• Obdobje izvajanja krožnega zaposlovanja: od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017. 

• Pri tem 1. 9. 2016 pomeni prvi možni datum pričetka usposabljanja in 
nadomeščanja ter 31. 10. 2017 zadnji možni datum zaključka 
usposabljanja in nadomeščanja. 

• dolžina izvajanja krožnega zaposlovanja: 
1) dva meseca
2) štiri mesece

• potek izvajanja: v strnjeni obliki



Izvedba usposabljanja in 
nadomeščanja

• ob zaključku izvajanja usposabljanja morajo biti izpolnjene mesečne 
delovne obveznosti za polni delovni čas,

• v okviru javnega razpisa se lahko posamezni učitelj oz. strokovni delavec 
udeleži usposabljanja oziroma krožnega zaposlovanja samo enkrat,

• usposabljanje učitelja oz. strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo 
nadomeščanje v šoli mora potekati istočasno, 

• dejavnost izbranega delodajalca se mora vsebinsko navezovati na 
izobraževalni program šole, ki učitelja oziroma strokovnega delavca 
napotuje na usposabljanje,



Izvedba usposabljanja in 
nadomeščanja

• možnost izbora dveh delodajalcev pri izvedbi krožnega zaposlovanja za 
štiri mesece

• učitelje oz. strokovne delavce, ki se usposabljajo pri delodajalcih, ki so 
javni zavodi, vpisani v poslovni register za opravljanje glavne dejavnosti 
predšolska vzgoja ali bolnišnična zdravstvena dejavnost ali splošna 
zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, lahko v šoli nadomeščajo zgolj 
ustrezno usposobljene brezposelne osebe,

• program krožnega zaposlovanja se ne sme izvajati v obdobju od 15. julija 
do 15. avgusta 2017.



Pogoji za kandidiranje na javnem 
razpisu
• Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo 

pogoje iz 3. točke javnega razpisa:

• So javni zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti srednješolskega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji;

• So javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2015/2016 oz. 
2016/2017 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in 
strokovne izobrazbe;

• v vlogi prijavljajo predlog programa z aktivnostmi krožnega zaposlovanja 
in razpolagajo z vsemi potrebnimi dokazili, ki izkazujejo pravilnost, 
ustreznost in resničnost prijavljenih aktivnosti in vključenih udeležencev, 
skladno s predmetom, namenom, ciljem in določili javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.



Obravnava vlog in obveščanje

• Center RS za poklicno izobraževanje je imenoval strokovno komisijo, ki 
je zadolžena za odpiranje in obravnavo vlog. 

• Strokovna komisija bo odpiranje vlog predvidoma izvedla skladno z 
naslednjo dinamiko: 15.7.2016, 10.8.2016, 9. 9.2016, 10.10.2016, 
10.11.2016, 9.12.2016, 9.1.2017, 10.2.2017, 10.3.2017, 10.4.2017, 10. 
5.2017, 30.6.2017.

• Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje na dan odpiranja (do 12. ure) v 
mesecu pred mesecem, v katerem se prične izvedba krožnega 
zaposlovanja.

• Strokovna komisija bo predlaga v sofinanciranje tiste prijavitelje, ki 
izpolnjuje vsa merila za dodelitev sredstev, in sicer po vrstnem redu 
prejema popolnih vlog do porabe sredstev.



Obravnava vlog in obveščanje

• Prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo strokovna komisija v roku 
osem (8) dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem 
roku. 

• Vloge, ki jih prijavitelj v roku osmih (8) dni od dneva prejema obvestila ne 
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 

• Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpisu obveščeni 
predvidoma v petnajstih (15) dneh po odpiranju in obravnavi popolne 
vloge s strani strokovne komisije.

• Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno izobraževanje 
posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o 
sofinanciranju. 



Upravičeni stroški in način 
financiranja

• Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov izvedbe programov 
krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega 
zaposlovanja vključuje izvedbo dveh aktivnosti: 

• (1) pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oz. strokovnega 
delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni 
delovni čas,  

• (2) v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oz. 
strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri 
delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca 
ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu 
delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas. 



Upravičeni stroški in način 
financiranja

• Po tem javnem razpisu se sofinancirajo upravičeni stroški, nastali z 
izvajanjem druge aktivnosti krožnega zaposlovanja,

• To so stroški dela strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali 
brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlovanja nadomešča 
učitelja oz. strokovnega delavca, ko se le ta udeležuje usposabljanja pri 
delodajalcu. 

• Stroški bodo sofinancirani v obliki standardnega stroška na enoto.



Upravičeni stroški in način 
financiranja

Plačni
razred Delovno mesto

Standardni obseg 
stroškov na enoto 

izvedbe programa –
aktivnosti krož. zap.  

dvomesečna vrednost*

Standardni obseg 
stroškov na enoto 

izvedbe programa –
aktivnosti krož. zap.  

štirimesečna vrednost

34. Učitelj praktičnega pouka V 4.401,40 EUR 8.802,81  EUR

36. Učitelj praktičnega pouka VI
Organizator praktičnega pouka VI

Organizator praktičnega izobraževanja 
v delovnem procesu VI

4.723,34 EUR 9.446,69 EUR

39. Učitelj praktičnega pouka VII
Učitelj VII (splošnoizobraževalnih in 

strokovnoteoretičnih predmetov) 
5.255,60 EUR 10.511,20 EUR



Upravičeni stroški in način 
financiranja

• Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017.

• Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 9. 2016 do 20. 11. 2017.

• Zadnji rok za predložitev vlog je 30. 6. 2017.



Obrazci

• Obrazci za prijavo na javni razpis

• Obrazec za zahtevek za sofinanciranje



Vaša vprašanja

• Kaj če podjetje ne more zagotoviti zaposlenega za izmenjavo na delovno 
mesto učitelja?

• Kdo plačuje plačo učitelja, kako je s plačilom prevoza na delo, plačilom 
malice?

• Učitelj sam išče podjetje ali se podjetja tudi sama javijo?
• V kakšnem delovnem razmerju sta učitelj in podjetnik?
• Ali bo podjetje finančno karkoli subvencionirano?
• Ali je nujno da gre tudi eden iz podjetja na šolo?
• Ali bo kakšen program za učitelje, kaj morajo v podjetjih delati, ali se bo 

pač povsem vključil v način dela v podjetju?
• Časovno bo koliko časa trajala izmenjava?
• Kaj se zgodi če se učitelj in podjetje ne "poštekata" in nima smisla 

nadaljevati?



Vaša vprašanja

• Plačilo mentorjem v podjetju – ali mentorji zaradi dodatnega dela  lahko 
dobijo dodatno plačilo? Če da, kako to izvedemo?

• Stroškovno mesto – ali je potrebno odpreti stroškovno mesto za vsako 
pogodbo posebej (za vsakega posameznega delavca, ki se udeleži 
izmenjave), ali lahko kar za cel projekt in potem knjižimo tja vse 
pogodbe?

• Potni stroški za učitelja, ki ni enako oddaljen od podjetja kot od šole –
kako to uredimo?

• Plačilo koordinatorja v MIC – u (ali je upravičen strošek)?
• Ali bo usposabljanje ovrednoteno s točkami za napredovanje v naziv?



Informacije o Javnem pozivu

• Celotna dokumentacija javnega poziva obsega javni poziv in prijavno 
dokumentacijo, dostopna tudi na spletni strani CPI:

http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs.aspx

• Dodatne informacije:
Vanja Meserko, 01/5864 262, vanja.meserko@cpi.si
Tina Mrzel, koordinatorka programa, 01/5864 242, tina.mrzel@cpi.si
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